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Chi cago heeft meer dere gezich ten. Kilo me ters lange stran den en par ken langs
Lake Michi gan, ver val len indu striële gebou wen langs de spoor lij nen, een sky ‐
line met kan to ren en luxu euze appar te men ten, armoede en werk loos heid in het
zui de lijke deel en woon wij ken waar hoger opge lei den de oude bewo ners ver ‐
drin gen. De stad telt meer dan twee hon derd buur ten en wordt daarom ook wel
de city of neigh bor hoods genoemd. Een groot deel van deze buur ten is zeker een
bezoek waard.
 
In dit boek staan acht wan de lin gen en een Blues-route door ver schil lende buur ‐
ten van Chi cago die je lei den langs high lights en min der bekende plek ken in de
stad. De tijd liet zijn spo ren na. In het oude zaken dis trict The Loop, zijn veel
bij zon dere bouw stij len en his to ri sche wol ken krab bers te vin den bin nen de ring
van ver hoogde spoor lij nen, de L-trains. Niet te mis sen is het in 2004 geo pende
Mil len nium Park op de onge bruikte ran geer ter rei nen van de spoor we gen. En
de Mag ni fi cent Mile, een luxu eus win kel ge bied, met de his to ri sche Water
Tower.
In de wijk Wic ker Park domi ne ren sinds enkele decen nia kof fie ten tjes, fiet sers,
vin tage, zen- en yoga stu dio’s het straat beeld. Een eindje ver derop is het ver ‐
hoogde park, The 606, voor heen in gebruik als spoor lijn. En Ful ton Mar ket,
ooit het cen trum van de vlees ver wer kende indu strie, nu één van de hip ste wij ‐
ken van de stad. Het indu striële ver le den is nog goed zicht baar: oude pak hui ‐
zen huis ves ten nu trendy cafés, res tau rants en kan to ren van ’s werelds bekend ‐
ste mul ti na ti o nals.
De bui ten wijk Oak Park is een dorp in de stad met lom mer rijke lanen, ruime
wonin gen en grote tui nen. Een eeuw gele den nog de gedroomde wijk voor
men sen die het cen trum van de stad ver lie ten. De plek waar archi tect Frank
Lloyd Wright veel wonin gen ont wierp voor pro mi nente Ame ri kaanse fami lies.
En Pil sen, een migran ten wijk met Boheemse archi tec tuur en Mexi caanse muur ‐
schil de rin gen, waar Mexi caanse res tau rant jes en hippe kof fie ten tjes elkaar nu
afwis se len. Of Bron ze ville, het hart van de Afro-Ame ri kaanse cul tuur met een
roe rige geschie de nis van segre ga tie en dis cri mi na tie. Nog steeds kampt de wijk
met een stigma, maar zijn er ver schil lende lokale ini ti a tie ven om Bron ze ville
weer een posi tie ver en aan trek ke lij ker imago te geven.
 
Wij wen sen je veel ple zier met deze Odys see-reis gids!
Irina van Aalst en Kirsten Visser 
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Tips en updates
Uiter aard heb ben we gepro beerd de gebo den infor ma tie zo actu eel en accu raat
moge lijk weer te geven. Toch kun nen er onvol ko men he den en fou ten in de
tekst voor ko men. Odys see aan vaardt daar voor geen ver ant woor de lijk heid.
Voor reac ties, aan vul lin gen en sug ges ties: info@ odyssee- reisgidsen. nl.
Voor upda tes zie
odyssee- reisgidsen. nl/ item/ wandelen- in- chicago- updates
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Cloud Gate in Millennium Park

Chicago ligt in de staat Illinois aan de westelijke oever van Lake Michigan.
Met bijna 3 miljoen inwoners is het na New York en Los Angeles de derde
stad van de Verenigde Staten. Chicago is startpunt van Route 66 en staat
bekend als 'windy city', hoofdstad van de blues en centrum van architec‐
tuur. Wie kent niet de iconische art-deco gebouwen of het huidige symbool
van de stad: Cloud Gate, in de volksmond The Bean. Chicago is ook de stad
van Oprah Winfrey, Michelle Obama en de Bulls (basketbal) en staat met
wolkenkrabbers als de Willis Tower, Trump Tower, en John Hancock Tower in
de top 10 van Amerika’s hoogste gebouwen.
 
In 1770 ves tig den de Afro-Ame ri kaanse Jean Bap tiste Point DuSa ble en zijn
vrouw Kiti hawa zich als de eer ste per ma nente bewo ners in een boer de rij aan
de noord oe ver van de Chi cago River. DuSa ble wordt gezien als de stich ter van
de stad Chi cago en par ken, brug gen en wegen zijn naar hem ver noemd. Het
moe ras sige gebied was voor heen de thuis plek van native Ame ri cans op het
kruis punt van grote meren en rivie ren. Mede door deze ide ale lig ging ont stond
in 1837 de han dels stad Chi cago. Met het gereed ko men van het Illi nois - en
Michi gan ka naal in 1848 werd een directe ver bin ding moge lijk tus sen Lake
Michi gan en de Mis sis sippi River. De aan leg van spoor we gen maak ten van de
stad een indu stri eel cen trum, met immense slacht hui zen, vlees ver wer kings be ‐
drij ven en staal fa brie ken. Trein ver bin din gen maak ten even eens het wonen in
bui ten wij ken moge lijk, zoals in Oak Park waar Frank Lloyd Wright al aan het
einde van de 19de eeuw meer dan twin tig woon hui zen bouwde. Inmid dels
weten ook toe ris ten de stad te vin den en is Chi cago inter na ti o naal knoop punt,
met de vlieg vel den van O’Hare en Mid way.

Chicago verkennen

Een korte geschiedenis van de 'windy city'

Great Chicago Fire 1871
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Manhattan Building

In 1870 woon den er onge veer 300.000
men sen in Chi cago waar van bijna de
helft immi grant. Goed koop ver voer
naar de bui ten wij ken van de stad sti ‐
mu leerde de ver sprei ding van de mid ‐
den klasse, de arme wij ken in de buurt
van het cen trum waren over vol. In
1871 brandde het groot ste deel van de
stad af. Het vuur ver spreidde zich
razend snel en de schade was enorm:
18.000 hou ten gebou wen wer den ver ‐
nie tigd en bijna een derde van de
inwo ners werd dak loos. De impact van
de Great Chi cago Fire leidde onder
meer tot de invoe ring van strenge vei ‐
lig heids maat re ge len en de bouw van
ste nen wonin gen. Een groot deel van

het over ge ble ven puin werd na de brand gedumpt in Lake Michi gan en vormt
nu de basis van het Mil len nium Park (zie wan de ling 1).
De weder op bouw bracht een gene ra tie jonge archi tec ten naar de stad, waar on ‐
der Louis Sul li van, Dank mar Adler en Wil liam LeB a ron Jen ney. Zij ont wier pen
na de ver woes ting de eer ste gebou wen met een sta len omlijs ting. Wil liam LeB ‐
a ron Jen ney’s Home Insu rance Buil ding (gesloopt in 1931) wordt door veel his ‐
to rici beschouwd als de eer ste wol ken krab ber en de archi tect als ‘Vader van de
Ame ri kaanse wol ken krab ber’. Eer dere giet ij ze ren gebou wen, zoals Haugh wout
Buil ding (1857) in New York City, gebruik ten een soort ge lijke con struc tie. Giet ‐
ij zer is ech ter niet zo sterk als staal. Staal ske let bouw liet gebou wen opstij gen en
‘de lucht schra pen’. De laat 19de-eeuwse bouw woede resul teerde in een race
naar de top! LeB a ron Jen ney ont wierp in 1891 Man hat tan Buil ding in Chi cago
met 16 ver die pin gen, de oud ste nog bestaande wol ken krab ber ter wereld (zie
wan de ling 1). De giet ij ze ren bui ten ge vel op de onder ste ver die ping is meer ter
deco ra tie, het gewicht van het gebouw wordt gedra gen door het sta len raam ‐
werk aan de bin nen kant.
Chi cago groeide explo sief: in 1890 woon den er meer dan een mil joen inwo ners.
Het bou wen in hoge dicht he den leidde tot soci ale en hygiënische wan toe stan ‐
den en was een gevaar voor de volks ge zond heid. Als reac tie werd in 1890
gestart met de aan leg van het Chi cago Sani tary and Ship Canal. Deze nieuwe
water weg moest niet alleen zor gen dat gro tere sche pen de haven van Chi cago
kun nen berei ken maar maakte het ook moge lijk de stro ming van de Chi cago
River om te keren. Zo wer den slacht af val en men se lijke uit werp se len niet lan ‐
ger geloosd in Lake Michi gan maar afge voerd via het kanaal.

De ste den Chi cago en New York con cur reer den op veel fron ten en alhoe wel
Chi cago nooit de groot ste stad van Ame rika is gewor den, wist het wel de
belang rijke wereld ten toon stel ling bin nen haar gren zen te halen.
Een van de drij vende krach ten was Daniel Burn ham, een aan tal jaren later ver ‐
ant woor de lijk voor het fameuze ste de lijke plan van Chi cago.

Great Chicago Fire 1871

The White City in 1893
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In 1893 werd met de ope ning van World's Colum bian Expo si tion Chi cago’s her ‐
rij ze nis na de ver woes tende brand gevierd. Deze wereld ten toon stel ling was
een ode aan de 400ste ver jaar dag van de aan komst van Colum bus in de
Nieuwe Wereld en had een groot effect op archi tec tuur, kunst en cul tuur. Veel
aan dacht trok de White City, het deel van het ten toon stel lings ter rein waar wit
gepleis terde gebou wen ston den. De ten toon stel ling trok mil joen bezoe kers en
was de start van de City Beau ti ful-bewe ging en de moderne stads plan ning. Het
inspi reerde ste den wereld wijd om zich te rich ten op de ver fraai ing van de stad:
op open bare gebou wen en publieke ruim ten zoals par ken en plei nen. Het hui ‐
dige weten schaps mu seum - Museum of Sci ence and Indu stry – is geves tigd in het
enige res te rende gebouw van de Wereld ten toon stel ling, wel is waar geheel ver ‐
bouwd voor dat het museum erin trok.

L-train in The Loop

Chi cago groeide razend snel tot twee mil joen inwo ners in 1907, maar het was
geen pret tige woon stad door drukte, ver vui ling en stank van de slach te rijen en
fabrie ken in het cen trum. Daar naast leken aller lei moder ni se rin gen, zoals het
ver van gen van de paar den trams door elek trisch aan ge dre ven model len en de
eer ste ver hoogde (eLe va ted) spoor lij nen (L-trains) alleen maar meer chaos en
onvei lige situ a ties te ver oor za ken.
Daniel Burn ham kreeg in 1909 de opdracht van de Com mer cial Club of Chi cago
een stads plan te ont wik ke len. Het eer ste Ame ri kaanse stads plan, Plan of Chi ‐
cago, werd een blauw druk voor toe kom stige ste de lijke ont wik ke lin gen. Het
plan was geïnspi reerd op stads ont wik ke lin gen in Parijs en de visie van Haus ‐
mann: gebou wen met een uni forme hoogte en een geo me trisch ste de lijk
patroon met brede bou le vards moesten van Chi cago het Parijs maken van het
Ame ri kaanse Mid wes ten. Een belang rijke doel stel ling was het ‘terug ge ven’ van
het lake front aan de inwo ners van de stad. De ver waar loosde oevers van Lake
Michi gan wer den bestemd voor recre a tie en op dit moment is er een bijna 47
km lang park ont staan dat voor ieder een toe gan ke lijk is.

Plan of Chicago (1909): make no little plans
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Monument to the Great Nor‐
thern Migration van Alison
Saar in Bronzeville. Foto
BigStock

Een sys te ma tisch stra ten pa troon, het zoge naamde grid-sys teem, zou opstop pin ‐
gen tegen gaan en de snel groei ende stad ver fraaien. Burn ham kon de enorme
groei van het auto ge bruik na de Eer ste Wereld oor log toen nog niet voor zien.
Hij ging er nog van uit dat de auto vooral een recre a tief voer tuig was dat stads ‐
be wo ners in staat zou stel len het plat te land te bezoe ken.
Tus sen 1915 en 1931 werd er gaan de weg afstand geno men van Burn ham’s
plan en onge veer 174 km aan ver keers we gen ver breed of aan ge legd. Lake Shore
Drive is een goed voor beeld van deze nieuwe trend. Het is een van de oud ste
snel we gen van het land, een zoge naamde Expres sway met meer dere niveaus,
die langs de oever van Lake Michi gan van noord naar zuid door de stad loopt.
In die zelfde jaren ont stond de gezichts be pa lende sky line van art-deco kan to ren
in het financiële hart van de stad rondom LaS alle Street (zie wan de ling 1).
Een deel van het Plan van Chi cago is nooit uit ge voerd. Deels omdat, in tegen ‐
stel ling tot veel Euro pese ste den, veel grond privé-eigen dom is. Daar naast geldt
in Chi cago, net als in andere Ame ri kaanse ste den, een strikte zone ring. In
bestem mings plan nen zijn bouw hoogte en domi nante func tie (wonen, com mer ‐
ci eel, indu stri eel of open gebied) per kavel vast ge legd. Dit biedt eige na ren van
onroe rend goed zeker heid voor de toe komst want het is niet moge lijk om
nabij ge le gen per ce len andere, onge wenste vor men van grond ge bruik te geven.
Maar deze bestem mings plan nen bie den ook wei nig ruimte en flexi bi li teit voor
de rea li sa tie van nieuwe, inno va tieve vor men van stads ont wik ke ling.

In 1914 was 75% van de inwo ners van Chi cago
gebo ren bui ten de stad en voor na me lijk afkom stig
uit Oost-Europa, Ier land en Duits land. De groei van
de werk ge le gen heid tij dens de Eer ste Wereld oor log
trok veel Afro-Ame ri ka nen uit het Zui den van de
Ver e nigde Sta ten. Onge veer 70.000 men sen arri ‐
veer den tus sen 1915 en 1920. Niet alleen het
gebrek aan werk door een ver re gaande mecha ni sa ‐
tie van de tra di ti o nele katoen in du strie maar ook
een toe ne mend (insti tu ti o neel) racisme in de Zui ‐
de lijke Sta ten leidde tot een forse migra tie van de
zwarte bevol king. De zoge naamde Jim Crow-wet ten
in de Zui de lijke Sta ten legi ti meer den een ras sen ‐
schei ding in alle publieke instel lin gen, zoals scho ‐
len, the a ters, par ken, bus sen, bibli o the ken en
zwem ba den, en leid den tot ver re gaande segre ga tie.
De Illi nois spoor lijn zorgde voor een snelle en
goed kope ver bin ding van de ste den in het Zui den
met Chi cago en de nieuw ko mers stroom den bin nen
aan de zuid kant van de stad, de South Side. De vele
tien dui zen den Afro-Ame ri ka nen von den werk in de
fabrie ken van Chi cago en trok ken mas saal in de
toch al benauwde wonin gen van fami lie of vrien den
die hen voor uit waren gegaan. Het was de enige
wijk waar ze moch ten wonen. Al snel kreeg deze
buurt in de South Side de naam Bron ze ville (zie

Great Migration
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